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QUYẾT ĐỊNH
Bãi bỏ Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 của UBND tỉnh 

về việc ban hành chế độ thù lao đối với thành viên Đội và kinh phí 
hỗ trợ hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, 

thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 91/2016/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai bãi bỏ Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND ngày 
07 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ thù lao đối với thành 
viên Đội và kinh phí hỗ trợ hoạt động Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, 
phường, thị trấn;

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 206/
TTr-SLĐTBXH ngày 19 tháng 12 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 
2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành chế độ thù lao đối với 
thành viên Đội và kinh phí hỗ trợ hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện 
tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 
thành phố; Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh; thủ trưởng các cơ quan, đơn 
vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
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